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1111Практично вся «російська 
еліта» поставлена зараз 
раком 
Від ситуації в Росії страждають не тільки 
фігуранти списку санкцій, а й чесні великі 
бізнесмени. Про це у своєму Facebook на-
писав російський фінансист Слава Рабино-
вич, керівник Diamond Age Capital Advisors. 
«Практично вся російська еліта поставлена 
зараз раком. Вона втрачає величезні гроші, й 
її мають в одному місці», — пише він. 

Екс-регіоналів застукали 
вночі під кабінетом 
Гройсмана 
Депутат «Самопомочі» Ганна Гопко майже опівночі 
помітила колишніх регіоналів Віталія Хомутинні-
ка, Володимира Пилипенка та Сергія Ківалова під 
кабінетом спікера. Про це вона написала у своєму 
Facebook. «Цікаво, які нагальні питання для країни о 
23:53 вирішують екс-регіонали Хомутиннік, Пилипен-
ко та Ківалов під кабінетом Гройсмана? Президент 
теж у ВР із прес-секретарем», — зазначила Гопко. 

Україна може стати наступною Силіконовою долиною 

Китайський 
мільйонер у 
подяку побудував 
землякам 
розкішні квартири 

Закордонний біометричний паспорт — це 
не пластикова картка 

Незважаючи на трагічну істо-
рію та загрозу війни з Росією, 

в України не все втрачено в плані 
економічного розвитку. Зокрема, у 
нашої країни є величезний потен-
ціал для того, щоб стати наступною 
технічною Меккою світу — поряд зі 
Силіконовою долиною в Каліфорнії, 
Тель-Авівом і Нью-Йорком. Про це 
пише журналіст американського ви-
дання Forbes Грег Сателл. 

Київ уже розвинутий центр, 
пише журналіст. Більше того, у 
нього є й інші конкурентні перева-
ги. Наприклад, брак фінансування 
вчить українські фірми розвиватися 
швидко й ефективно, не чекаючи ве-

ликих капіталовкладень. І, незважа-
ючи на закордонну реєстрацію, всі 
штати й операції ІТ-компаній Укра-
їни залишаються на її території, що 
значно здешевлює вартість роботи в 
порівнянні з іншими державами. 

«Незважаючи на погану полі-
тичну ситуацію в Україні, є багато 
приводів для оптимізму, — вважає 
Сателл. — Конфліктні зони Луган-
ська та Донецька далеко від Києва, 
Харкова і Запоріжжя. А ще європей-
ські партії виграли парламентські 
вибори, та й культура розвиваєть-
ся». Лишається перемогти корупцію, 
пише журналіст, оскільки вона силь-
но заважає розвитку бізнесу. І тоді 

ця «одна з найбільших і найосвіче-
ніших країн Європи» має всі шанси 
стати новою технологічною Меккою. 

Китайський бізнесмен зно-
сить дерев’яні халупи в селі, 

де він виріс, і зводить розкішні 
безкоштовні багатоквартирні 
будинки для місцевих жителів. 

Таким чином мультимільйо-
нер Ксінг Шуіхуа вирішив по-
дякувати односельцям за їхню 
доброту до нього в молодості, 
пише Еspreso.tv із посиланням на 
The Daily Mail. 

Ксінг Шуіхуа народився у 
районі містечка Ксін, Південний 
Китай. Він каже, що до його сім’ї 
з самого дитинства сусіди ста-
вилися дуже добре. Тому, коли 
в 54-річному віці чоловік став 
мільйонером у сталеливарній 
промисловості, то вирішив від-
дати «борг». Магнат постановив 
повернутись у село і забезпечити 
кожного мешканця комфортним 
житлом. 

П’ять років тому район зане-
падав. Але за останні роки міль-
йонер перевтілив його в розкіш-
ний. У нових квартирах Ксінг 
Шуіхуа розмістив 72 сім’ї. 

Крім того, ще для 18 родин, 
які були особливо добрі до біз-
несмена, мультимільйонер по-
будував окремі вілли вартістю 
близько £4 млн. 

Після цього Ксінг Шуіхуа на-
віть пообіцяв тричі на тиждень 
приїжджати до пенсіонерів і лю-
дей із низьким доходом, щоб пе-
реконатися, що у них усе добре. 

Сам щедрий багатій так ко-
ментує свій вчинок: «Я заробив 
більше грошей, аніж можу ви-
тратити, і не хочу забувати своє 
коріння. Завжди плачу борги, 
тож хотів повернути їх і тим лю-
дям, які допомагали мені та моїм 
рідним, коли я був молодим». 

Місцевий 75-річний житель 
Кінг Чу поділився своїми дум-
ками: «Я пам’ятаю його батьків. 
Вони були хороші люди, багато 
робили для інших. І дуже добре, 
що їхній син успадкував цю до-
броту». 

Найбільша перепона на шляху до 
подорожі Європою — шенгенська 
віза. У тих, хто шукає причин, аби не 
їхати до Європи, побутує думка, що 
отримати візу важко або навіть не-
можливо. 1001idea.tk запевняє: це 
не так! Корисні поради, які допомо-
жуть одержати омріяний «шенген». 

Мусимо лише додати: сьогодні 
візові центри досить швидко зміню-
ють правила подання документів, 
тому поради є лише орієнтовними 
та не претендують на універсаль-
ність. 

Оберіть країну, в консульстві 
якої ви будете отримувати шенген. 
У кожної країни Шенген-зони є пев-
на специфіка подачі документів, тож 
варто заздалегідь обрати ту державу, 
умови котрої найпростіші. 

Словаччина може видати довго-
строкову мультивізу, але вимагати-
ме повну оплату житла. При цьому 
саме це консульство не приймає ва-
учери оплати з Booking.com, тож по-
трібно буде просити факс напряму 
від готелю. 

Угорці також просять оплачу-
вати житло, але на відміну від сло-
ваків, можуть прийняти документи 
лише з бронюванням. Угорське кон-
сульство вимагає оплачених квитків 

хоча б в одну сторону. 
Якщо віза вам потрібна терміно-

во, а в електронних чергах вільні дні 
лише через місяць, сходіть до кон-
сульства Латвії. Прийом документів 
тут здійснюється у порядку живої 
черги, проте потрібно буде не менше 
години простояти на вулиці. 

Франція не просить оплати ні 
квитків, ні готелю — достатньо лише 
бронювання. Натомість потрібно 
мати кругленьку суму на рахунку. 

Консульство Чехії не вимагає 
оплати консульського збору від 
громадян віком до 26 років, а це 
економія €35. Також радимо ознайо-
митися з категоріями громадян, що 
звільнені від оплати візового збору, 
в польському візовому центрі. 

Чеська віза може обійтися вам 
лише за вартістю страхового поліса, 
якщо вам менше 26 років: €0 (кон-
сульський збір) + €0 (бронювання 
авіаквитків) + €0 (виписка за карт-
ковим рахунком) + €0 (бронювання 
готелів) = шенгенська віза. Єдине, на 
що ви можете додатково витратити 
гроші, то це ксерокси документів та 
фотографії. 

Визначтесь, який метод подачі 
документів для вас прийнятний: 
візовий центр чи консульство. Де-
які консульства значно спростили 

собі роботу, тим що винесли усі візо-
ві справи до акредитованих візових 
центрів. Така інституція, попри ком-
фортні умови подання документів, 
якісне обслуговування та допомогу 
в написанні заяви, бере за все як мі-
німум €20 без урахування консуль-
ського збору. Деякі країни (Польща 
й Угорщина) дають змогу обрати 
місце для подачі заяви: чи візовий 
центр, чи консульство. Тож краще 
запишіться напряму до консульства, 
це зекономить вам як мінімум €20. 

Забезпечте собі кошти на ра-
хунку в банку. Часто майбутніх ман-
дрівників лякає вимога консульства 
про велику суму грошей на рахунку. 
Більшість країн ЄС вимагає грошей 
на картці не менше ніж €40–45 на 
добу перебування у Шенгенській 
зоні. 

Вирішується це дуже просто. 
Позичте грошей у друзів і батьків, 
покладіть їх на картковий рахунок, 
почекайте, щоб гроші зарахувалися. 
Далі зробіть виписку з рахунку, на 
якому буде видно вашу кругленьку 
суму, завірте її у працівника банку. 

А тепер усі позичені гроші мож-
на сміливо знімати і віддавати. Кон-
сульство не має права відслідкову-
вати банківський рахунок заявника, 
тож виписки їм повністю вистачає. 
Але варто зазначити, що виписка з 
рахунку дійсна лише три дні. Отже, 
за цей час потрібно встигнути пода-
ти документи, щоб не провертати всі 
ці маніпуляції знову. 

Бронюйте квитки на поїзд у 
сусідні країни з найменшими втра-
тами. Кожна держава має свої ви-
моги щодо квитків на транспорт. 
Найлегше з країнами-сусідами. До 
Будапешта можна купити квиток на 
поїзд (із Києва він буде коштувати 
близько 900 грн, ще стільки ж — 
назад). Але не лякайтесь: як тільки 
отримаєте візу, квитки можна здати. 
На кожному з них втратите лише по 
70 грн за послуги. Деякі автобусні 
перевізники також пропонують по-
вернення грошей, але тут ви втрати-
те близько 20% від суми покупки. 

Отримуйте бронювання літака 
без попередньої оплати за рейс. Із 
далекими країнами трошки важче: 
поїзди туди не ходять, а автобуси 

коштують занадто дорого. Проте 
вихід завжди є. Ви можете забро-
нювати квиток на літак, не витра-
тивши ні копійки. Наприклад, на 
сайті aquavita-s2.symphony.cz (як і 
на деяких інших сайтах-агрегаторах 
авіаквитків), обравши потрібний 
рейс, у графі «оплата» потрібно по-
ставити галочку навпроти «оплата 
готівкою». Після цього вам на пошту 
надійде листок із підтвердженням 
бронювання, але дійсний він лише 
два дні. Тож, щоб відмінити квиток, 
не потрібно взагалі нічого робити — 
усе спрацює автоматично. 

Обирайте готелі чи хостели з 
можливістю безкоштовної відміни 
замовлення. Подати у візовий центр 
бронювання готелю — це найпро-
стіше з того, що нам належить зро-
бити. На сайті Booking.com шукаєте 
хостел на потрібні дати з можли-
вістю безкоштовної відміни та без 
прив’язки кредитної карти. Як і з 
авіаквитками, отримуєте бажаний 
папірець на «електронку». 

Зазвичай бронювання можна 
безкоштовно відмінити за два дні 
до дати заселення, інакше з вас буде 
стягнута повна сума проживання. 
Тож не пропустіть цей момент, кра-
ще поставте собі нагадування на те-
лефон. 

Купуйте річне страхування з 
покриттям лише потрібної вам 
кількості днів. Із оформленням 
страхування ніяких хитрощів не-
має. Потрібно купувати правильну 
страховку за повну суму. Важливо 
перевірити, чи акредитована стра-
хова компанія до видачі туристич-
них ваучерів. Це можна зробити на 
сайті будь-якого консульства. Іноді 
краще купувати страховку на цілий 
рік із покриттям 90 днів (особливо 
якщо ви хочете оформити мульти-
візу на рік і більше). За останніми 
вимогами, потрібно забезпечити 
собі страхування на +15 днів до часу 
перебування за кордоном. 

1001idea.tk застерігає: якщо це 
ваша перша шенгенська віза, то ба-
жано не обирати найдешевший варі-
ант: до першопрохідців консульство 
ставиться прискіпливо. Варто спо-
чатку назбирати гарну візову істо-
рію хоча б із двох шенгенських віз. 

Журналіст Forbes Грег Сателл

З 1 січня 2015 року в Україні офі-
ційно розпочнуть видавати за-

кордонні біометричні паспорти. 
Особливість документа в тому, що 
це посвідчення особи міститиме 
електронний носій даних, на яко-
му буде вписано інформацію про 
біометричні показники власника 
документа з метою його ідентифі-
кації. 

Цей документ не має вигляду 
пластикової картки. Це звичайна 
книжечка на 32 сторінки, для того, 
аби була можливість вписувати у 
нього відмітки про перетин кор-

дону. Зовні біометричний закор-
донний паспорт буде схожим на 
чинний: синя титульна сторінка, 
на якій з’явиться міжнародна по-
значка біометричного документа. 
На внутрішній частині форзаца 
він матиме смугу, яка зчитувати-
меться спеціальним пристроєм. 
Ця смуга — це безконтактний 
електронний носій, куди вносити-
муть біометричні дані особи. 

Детальніше про вигляд пас-
порта можна почитати у постанові 
Кабінету Міністрів України № 152 
від 7 травня 2014 року. 

Соціум

Як простіше 
отримати 
шенгенську візу

Візи у громадян України не ви-
магають: 

∙ 10 країн колишнього СРСР: 
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 
Грузія, Казахстан, Киргизстан, Мол-
дова, Росія, Таджикистан, Узбекис-
тан; 

∙ європейські країни: Албанія, 
Боснія та Герцеговина, Сербія, Чор-
ногорія, Македонія (остання — до 
15 березня 2018 року); 

∙ країни Північної Америки: 
Антигуа і Барбуда, Гватемала, Гре-
нада (лише для туристів), Нікарагуа, 
Панама (лише для туристів), Саль-
вадор, Ямайка (для туристів); 

∙ країни Південної Америки: 
Аргентина, Бразилія, Еквадор (лише 
для туристів), Парагвай, Перу (лише 
для туристів); 

∙ країни Азії: Бруней, Гонконг, 
Ізраїль, КНДР (лише з підтверджен-
ням туристичної, службової мети 
поїздки чи лікування), Малайзія, 
Монголія, Палестина, Туреччина; 

∙ країни Африки: Намібія, Сва-
зіленд, Сейшельські Острови; 

∙ країни Океанії: Мікронезія 
(лише для туристів), Палау, Самоа. 

В’їзд до всіх країн, окрім Росії та 
Білорусі, — за закордонним паспор-
том (до РБ і поки що РФ — можна за 

внутрішнім). 
Із 1 січня 2015 року, згідно з 

анонсами, в’їзд до Росії для україн-
ців теж буде за закордонними пас-
портами. 

Терміни перебування без віз 
У Гонконгу можна перебувати 

без візи 14 діб, а у Перу — до 183 діб 
(!) із підтвердженням туристичної 
мети поїздки. 

До 30 діб дозволяють перебувати 
в себе Боснія та Герцеговина, Бру-
ней, Малайзія, Палау, Сейшельські 
Острови, Сербія, Ямайка. 

До 60 діб — Самоа, Туреччина. 
До 90 діб — Албанія, Аргентина, 

Бразилія, Еквадор, Казахстан, Кир-
гизстан, Ізраїль, Македонія, Намібія, 
Панама, Парагвай, Росія, Сальвадор, 
Таджикистан, Чорногорія. 

Варто знати! 
Проїзний документ дитини не 

визнається Ізраїлем і Катаром як 
дійсний паспортний документ, що 
дає право на безвізовий в’їзд до цих 
країн. Таким чином, відомості про 
дітей, які їдуть до Ізраїлю або Катару 
разом із батьками (законними пред-
ставниками), мають бути внесені до 
паспортів батьків або одного з бать-
ків (законних представників). 

Країни, у які не потрібні візи 
(станом на жовтень 2014-го) 


